ZAKELIJKE
VERZEKERINGEN

De Keyzer Zekerheid
...ZEKER WETEN!

Als ondernemer wilt u graag dat u de deuren
van uw zaak elke dag kunt openen. Het goed
afdekken van uw risico’s geeft rust.
Mocht er onverhoopt iets vervelends gebeuren,
dan is met de juiste verzekeringsoplossing de
continuïteit van uw onderneming gewaarborgd.

Stel zelf uw pakket samen
Bij De Keyzer Zekerheid heeft u de mogelijkheid om alleen die onderdelen
te verzekeren die u belangrijk vindt. Wij helpen u bij het in kaart brengen
van uw risico’s en stellen vervolgens samen met u het beste pakket voor
u samen. Wij zorgen ervoor dat u de juiste informatie krijgt om een
weloverwogen keuze voor de lange termijn te maken. Zodat u met
een veilig gevoel kunt blijven ondernemen.

Frisse kijk op risicobeheersing
Vrijwel alle elementen die belangrijk zijn voor de continuïteit van uw zaak
kunnen door ons verzekerd worden: o.a. gebouwen, inventaris/goederen,
computer- en betaalapparatuur en uw medewerkers. Maar ons advies gaat
verder dan alleen verzekeren. Soms is een verzekering de beste oplossing,
soms zijn er andere mogelijkheden. Bijvoorbeeld op het gebied van preventie,
want voorkomen is beter dan genezen! Wij delen onze frisse kijk op
risicobeheersing graag met u.

zakelijke Verzekeringen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bedrijfsgebouwen (opstal)
Inventaris / Goederen
Computer / Elektronica
Bedrijfsschade
Milieuschade
Aansprakelijkheid
Rechtsbijstand
Doorlopende zakenreis
Eigen vervoer

• Personen-, bestel- of
vrachtauto
• Schadeverzekering
inzittenden
• Ongevallen inzittenden
• Werkmaterieel /
Landbouwmateriaal
• Collectieve ongevallen
• En veel meer…

Voor wie?
De Keyzer Zekerheid is adviseur van organisaties in diverse sectoren zoals
food, non-food, mode, dienstverlening, horeca en zorg. Wilt u uw
verzekeringszaken goed geregeld hebben, neem dan contact op met
onze specialisten.

Over De Keyzer
Zekerheid
Wij adviseren, bemiddelen en beheren zekerheid op het gebied van
verzekeringen en pensioenen. De kwaliteit van onze medewerkers, van
onze adviezen en van onze processen ontzorgt onze klanten zodat zij
dag en nacht, met recht, op ons kunnen bouwen en vertrouwen. Dit
doen wij vanuit een integere, deskundige, flexibele en persoonlijke
werkwijze, zowel voor de particuliere als voor de zakelijke klant. Wij
denken vanuit mensen en bedrijven, vanuit risico’s en kansen. Niet
vanuit producten. Wij ervaren de risico’s en kansen van onze klanten
als onze zorg en ons belang.
De Keyzer Zekerheid staat voor:
• Meer dan 55 jaar ervaring
• Klantgerichte en proactieve aanpak
• Onafhankelijkheid, objectiviteit & flexibiliteit
• Scherpe premiestelling door centrale inkoop
• Secuur maatwerk & private labeling
• Vaste aanspreekpunten
• Landelijke dekking
• 24-uursservice

tel. Breda: (076) 5333 555
tel. Leiden: (071) 5810 510
info@dekeyzer.nl
www.dekeyzer.nl
Vestigingen in Amsterdam, Breda, Den Haag, Leiden en Venlo

Betrouwbaar, betrokken en eigenzinnig!

